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Darbo patirtis Esu mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo švietimo konsultantas (pažymėjimo Nr. 4062).
Datos
Profesija arba pareigos

Nuo 2005 m. rugsėjo mėnesio 12 dienos
Utenos Krašuonos progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Ugdymo proceso organizavimas pirmojoje pagrindinio ugdymo pakopoje

Darbovietės pavadinimas ir adresas

Utenos Krašuonos progimnazija, V.Kudirkos g. 5, LT-, Utena

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka
Datos
Profesija arba pareigos

Bendrojo lavinimo mokykla
Nuo 1999 m. spalio mėnesio iki 2005 m. rugsėjo mėnesio
Psichologė

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Psichologinės pagalbos teikimas ir švietimas

Darbovietės pavadinimas ir adresas

Utenos jaunimo mokykla, Lauko 19a, Utena -

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka

Bendrojo lavinimo mokykla

Išsilavinimas
Datos
Kvalifikacija
Pagrindiniai dalykai, profesiniai
gebėjimai

2003 m. rugsėjis – 2005 m. birželis
Švietimo vadybos magistras (edukologija)
Švietimo vadyba, ugdymo proceso organizavimas

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, Vilniaus pedagoginis universitetas, Socialinės pedagogikos ir psichologijos fakultetas, Universiteto g.
pavadinimas ir tipas 3, LT-01513 Vilnius
Datos
Kvalifikacija
Pagrindiniai dalykai, profesiniai
gebėjimai
Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas,
pavadinimas ir tipas

1998 m. rugsėjis – 2003 m. birželis
Socialinės pedagogikos ir psichologijos bakalauras
Socialinė pedagogika, psichologija, švietimas
Šiaulių universitetas, Edukologijos fakultetas, Vilniaus g. 88, LT-76285 Šiauliai

Asmeniniai gebėjimai ir
kompetencijos
Gimtoji kalba(-os)

Lietuvių kalba

Kita kalba(-os)
Įsivertinimas

Supratimas

Europos lygmuo*
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Informacijos
pateikimas žodžiu

Vokiečių

12

Pažengęs
vartotojas

B1

Pažengęs
vartotojas

B1

Pažengęs
vartotojas

B1

Pažengęs
vartotojas

B1

Pažengęs
vartotojas

Rusų

B2

Pažengęs
vartotojas

B2

Pažengęs
vartotojas

B2

Pažengęs
vartotojas

B2

Pažengęs
vartotojas

B2

Pažengęs
vartotojas

* Bendrieji Europos kalbų metmenys

Socialiniai gebėjimai ir
kompetencijos

Lengvai prisitaikau daugiakultūrinėje aplinkoje (studijavau Vokietijoje, dalyvauju įvairiuose
tarptautiniuose projektuose)
Komandos dvasios, aplinkos pojūtis (dalyvauju komandinėje veikloje, motyvuoju, suburiu bei
vadovauju grupių veiklai)
Gebu dirbti su kitais žmonėmis užimant pareigas, kuriose svarbus bendravimas

Organizaciniai gebėjimai ir
kompetencijos

Techniniai gebėjimai ir
kompetencijos

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir
kompetencijos

Geri projektų valdymo ir vadovavimo komandai įgūdžiai (turiu patirties administruojant Europos
sąjungos finansuojamus projektus (patirtis įgyta studijų, seminarų, praktinės veiklos metu). Dalyvauju
Europos Sąjungos finansuojamų projektų veiklose
Vadovavimo įgūdžiai (atsakinga už 45 mokytojų darbo organizavimą, pagrindinio ugdymo pirmosios
pakopos mokinių ugdymo organizavimą (patirtis įgyta studijų, seminarų, praktinės veiklos metu))
Sudarau darbo grupes veiklai atlikti, vadovauju grupių darbui
Nuo 2007 metų vadovauju Utenos rajono ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų metodinei grupei
Dirbu IQES online programa, kuriu įsivertinimo anketas, dirbu su įsivertinimo duomenimis; duomenų
analizė ir naudojimas institucijos veikoje (patirtis įgyta NMVA mokymų metu)
Darbas su duomenų bazėmis (patirtis įgyta seminarų, praktinės veiklos metu)
Mokyklos veiklos vertinimas ir įsivertinimas (patirtis įgyta seminarų, praktinės veiklos metu)
Statistinių duomenų rinkimas, apdorojimas (patirtis įgyta studijų, seminarų, praktinės veiklos metu)
Dirbu Microsoft Office programomis (Word, Exel, PowerPoint), Internet Explorer (patirtis įgyta
seminarų, praktinės veiklos metu (ECDL pažymėjimas)
Esu mokyklos elektroninio dienyno administratorius

Kiti gebėjimai ir kompetencijos

Gebu bendrauti ir bendradarbiauti su socialiniais partneriais, vykdyti asmeninės patirties sklaidą
mokyklos bendruomenei, rajono, šalies institucijoms, konferencijų, seminarų metu. Dalyvauju įvairioje
asmenines kompetencijas tobulinančioje veikloje.
2009-2010 metais dalyvavau Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros projekte, įgyvendinamo
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro „Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir
diegimas“ ir įgijau Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo švietimo konsultanto kompetenciją
(pažymėjimo Nr. 4062).
2010-2012 metais dalyvavau ES projekte „Inovatyvių mokymosi programų rengimas Utenos
savivaldybėje plėtojant socialinę partnerystę“, sukūriau 5 netradicinių biologijos pamokų ciklą 9
klasėms.
2011 metais įgijau Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros bendrojo lavinimo mokyklų veiklos
kokybės išorės vertintojo kvalifikacinę kategoriją (atestacijos pažymėjimas Nr. 0385).
Rengiau standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių taikymo mokyklose
rekomendacijas (UPC), kuriomis vadovaudamasi mokykla (savivaldybė) galėtų efektyviai taikyti
projekto metu sukurtus vertinimo įrankius, siekdama įsivertinti savo pasiektus rezultatus bei juos
panaudoti savo veiklai tobulinti gerinant ugdymo kokybę.
2012 – 2013 m.m. administravau „Kūrybinių partnerysčių“ projekto Pokyčių mokyklos projektą.
Esu mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo švietimo konsultantas (pažymėjimo Nr. 4062).
Dalyvauju NMVA vykdomame projekte „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose
(modelių sukūrimas)“.
Dalyvavau mokytojų patarėjų (coacher‘ių) mokymuose „IKT ir kitų inovatyvių mokymo priemonių
taikymas ugdymo procese“. Apmokyti du mokyklos mokytojai.
2013 m. sausio 10 dieną vedžiau seminarą „Veiklos kokybės vertinimas ir įsivertinimas naudojant
IQES platformą. Vertinimas ir įsivertinimas panaudojant skaitmenines priemones“ Utenos Krašuonos
progimnazijos mokytojams.
2013 m. vasario 12-13 dienomis vedžiau seminarą „Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir
tobulinti (IQES online Lietuva)“ Vilniaus miesto švietimo įstaigų pedagogams.
Mokau mokyklas, kolegas dirbti su IQES online Lietuva.
Galiu organizuoti seminarus apie įsivertinimą, apie veiklos tobulinimo planavimą, apie pažangos
pamatavimą, apie duomenų rinkimą, apdorojimą, interpretavimą, jų panaudojimą.
Konsultuoju mokytojus dėl grįžtamojo ryšio taikymo pamokoje ir grįžtamojo ryšio panaudojimo
pamokos tobulinimui.
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